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Uma das mais conhecidas praias de Portugal - Praia dos Alemães.  

 

Impressões de Portugal 

Portugal tem uma grande variedade de praias 

arenosas. As mais conhecidas são 

provavelmente as praias do Algarve divididas 

por rochas, que são muito visitadas no verão. 

Também se pode encontrar praias desertas e 

desfrutar da tranquilidade. 

As temperaturas da água do mar são no verão 

no norte de Portugal de 18C e no Algarve a 

24C. 

As imagens seguintes mostram praias do 

Algarve na área ao redor Faro / Albufeira. 
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Neste verão visitámos a fábrica de cerâmica 

Bordalo Pinheiro nas Caldas da Rainha. 

É sempre fascinante admirar os objetos 

artísticos desta fábrica. Além dos pratos, 

tigelas, jarros, etc. também se podem ver 

algumas  celebridades em cerâmica.  
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Prova de vinho e azeite 

Convidamo-lo para a nossa próxima 

degustação de vinhos. Experimente novos 

vinhos numa agradável atmosfera 

internacional. 

Os dois primeiros vinhos vêm da região do 

Dão da Quinta de Cabriz. O vinho branco 

Cabriz Branco com seu sabor fresco e 

frutado é produzido a partir das uvas 

Encruzado, Malvasia Fina, Bical e Cerceal-

Branco; Álcool 12,5%. O vinho tinto, Cabriz 

Tinto deve servir-se com peixe e carne, e é 

feito a partir das castas Touriga-Nacional, 

Tinta Roriz e Alfrocheiro-; Álcool a 13%. 

Para a sobremesa, temos um vinho 

proveniente de uma ilha atlântica - Ilha da 

Madeira -  Madeira Meio seco. 

 

O quê:  Prova de vinhos e azeite – Vinho branco 

(Cabriz Branco),  Vinho Tinto (Cabriz Tinto), 

vinho doce (Madeira meio-seco), Azeite extra 

virgem . 

Local:   Best  of Portugal, Radetzkystraße 13, 

1030 Viena (Eléctrico1/O) 

Quando: Sexta-feira , 30.09.2016 16:00 – 19:00 

 

 

 

Horário de funcionamento 

Nosso horário de funcionamento normal:  

Seg-Sex 10:00–13:30 e das 14:30–18:30. 

No Sábado 1.10. estaremos abertos das 

10:00 – 14:00 geöffnet.  

 

Sugestões 

Filigranas de Prata 

Este tipo de jóias é provavelmente a jóia de 

ouro / prata mais conhecido de Portugal. 

Escolhemos uma nova coleçäo para si.

 

Queijo 

Vários tipos de queijos disponiveis, bons para 

serem servidos com um vinho do Porto ou 

mesmo com marmelada. 
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Pastéis de Nata 

O pastel de nata, pastel de  massa folhada 

recheado com creme, é das mais famosas  

sobremesas de Portugal. Na pastelaria de 

Belém, em Lisboa, cerca de 20.000 pasteis 

podem ser  vendidos por dia. 

O grande segredo está no recheio. Na Best of 

Portugal pode encontrar os pasteis de Nata 

caseiros.  

 

 

Aprenda Alemão connosco 

o alemão– der Deutsche 

branco – weiß (vinho branco – Weißwein) 

a concha – die Muschel 

as férias – die Ferien 

o mar – das Meer 

o marisco – die Meeresfrüchte 

a nata – die Sahne/das Obers 

o queijo – der Käse 

a rocha – der Felsen 

tinto – rot (vinho tinto – Rotwein) 

a praia – der Strand 

o vinho – der Wein 

 

 

 

 

 

A Imperatriz da Áustria-Hungria, Elisabeth, na 

ilha atlântica da Madeira (1860). 


